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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3–án 18.00 
órai kezdettel az önkormányzat hivatalos helységében megtartott soros nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Sütő Ervinné polgármester 
 Bodó Ferenc képviselő 
 Madarász Dezső képviselő 
 Riba László képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
 
Sütő Ervinné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Szentgróti József alpolgármester 
előzetesen jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

32/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2016. március 3. napján megtartott zárt ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 

 
1. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

2. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2009. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 
kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

5. Előterjesztés a DDRFÜ Nonprofit Kft.-val való együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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6. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

7. Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

8. Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése pályázat 
keretében a Bodrogi Művelődési Ház felújításához kapcsolódó pályázat 
benyújtására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

9. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

10. Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

11. Egyebek 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
 

Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
1.)  Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
A 2015-évi költségvetési rendelet módosítására azért volt szükség, hogy a tényleges teljesítést 
hozzáigazítsuk az előző évi költségvetésben előirányzott számadatokhoz. Lényeges változás 
nem történt. 
 
Riba László képviselő 
A testületi üléséken folyamatosan tájékoztatást kaptunk a pénzügyi kiadással kapcsolatos 
feladatokról. A feladatokat a testület határozta meg, így tisztában volt annak anyagi 
vonzatairól. Javaslom a rendelet elfogadását. 
 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja Bodrog Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.  
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

2/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III. 04.) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
2.)  Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 

rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
A képviselő-testület a 2016. február 11-i ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének tervezetét, melyet a 16/2016. (II. 11.) sz. határozattal fogadott el. A 
tervezethez képest sok változást nem tudtunk eszközölni, hiszen a bevételek adottak. 
 
Kiss Istvánné pénzügyi munkatárs 
A 2016. évi költségvetés összeállításakor a figyelembe vettük a tavalyi év során felmerült 
igényeket is. A beterjesztett költségvetés főösszege a tervezethez képest nem változott, 
azonban technikai szempontból jelentős nehézséget keletkeztet, hogy forintra pontosan kell 
meghatározni és elfogadni a költségvetést. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Mindenki tisztában van azzal, hogy a költségvetést pontosan előre megtervezni képtelenség, 
mivel ha pl. elnyerünk egy pályázatot a bevételi és a kiadási összegek is emelkednek. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
A közmunkaprogramra kapott forrás is változhat még, ami befolyásolja a költségvetést.  
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének 
megalkotásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.  
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:  
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3/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III. 04.) 
önkormányzati rendelete Bodrog Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
3.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2009. (VIII.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet 2009-ben alkotta meg a 
képviselő-testület. A rendelet díjtételeiben a megalkotása óta változás nem történt. Az 
előterjesztés tartalmazza a díjtételek módosítását, melyet a jelenlegi rendelet mellékleteiben 
lehet megtalálni. 
 
Madarász Dezső 
Az urnasírhelyek kijelölése érdekében polgármester asszonnyal valamint Riba László 
képviselővel is bejárást tartottunk, melyről már szóban tájékoztattuk a többi képviselőt is. 
Mindannyiunk szerint a legmegfelelőbb helyet sikerült kiválasztani, amely a rendelet 
tervezetben feltüntetett rajzon is szerepel. 
 
Riba László képviselő 
A helyszín kiválasztásánál személyesen is jele voltam és egyöntetűen a rendelet tervezet 
szerinti helyet jelöltük ki az urnasírhelyek elhelyezésére. A díjtételekben lényegében a 
rendelet megalkotása óta nem történt változás, amely mostanra más aktuálissá vált. A 
jelenlegi emelés is még rendkívül kedvező figyelembe véve a környékbeli temetőkben a 
díjakat. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
A bejáráson személyesen nem tudtam jelen lenni, mert dolgoztam, azonban a 
képviselőtársaim valamint a polgármester asszony is tájékoztatott az urnasírhelyek helyéről. A 
rendelet tervezet is ennek megfelelően készült ezért támogatom a rendelet elfogadását a 
díjtételekkel együtt. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2009. (VIII.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.  
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:  
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4/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III. 04.) 
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2009. (VIII.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 

kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Az képviselő-testület 2014-ben alkotta meg az önkormányzat által adományozható elismerő 
címekről és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet. A Bodrog Községért kitüntetés 
megítélése esetén rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a kitüntetés Bodrog község címeres 
asztali zászlaja tartóval, hátoldalán a Bodrog Községért megnevezés, a kitüntetettek neve, a 
kitüntetés éve és a mindenkori polgármester és jegyző által jegyzett díszes kivitelezésű 
oklevél. 
 
A tavalyi év során is problémát jelentett Bodrog község címeres zászlójának beszerzése, 
mivel a hímzett zászló elkészítését 3 hónapos határidőre vállalják. A rendelet módosítás célja, 
hogy a díszpolgári címhez hasonlóan gravírozott emlékplakett kerüljön átadásra. 
 
Madarász Dezső 
A környékben található zászlókészítők többsége már külföldi megbízásra dolgozik, ezért az 
azonnal megrendeléseket nem tudják teljesíteni. Egyetértek a polgármester asszony 
javaslatával. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és 
kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.  
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

5/2016.(III. 4.) önkormányzati rendelet 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 4.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről 
és kitüntetésekről szóló 12/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
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5.) Előterjesztés a DDRFÜ Nonprofit Kft.-val való együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
A DDRFÜ Nonprofit Kft. megküldte az együttműködési megállapodás tervezetét az 
önkormányzat részére, melyet minden képviselőnek kiküldtünk. Többször egyeztettünk már a 
Somogy Megyei Önkormányzattal valamint a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel is, melynek 
eredményeként kaptuk meg a megállapodás tervezetét. A jelen együttműködés semmilyen 
pénzügyi kötelezettséggel nem jár, amennyiben Területfejlesztési Operatív Program keretében 
kívánunk pályázni, akkor projektenként külön megállapodás fog készülni.  
 
Bodó Ferenc képviselő 
Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Uniós 
pályázatokon sikeresen vegyünk részt és fejlesztésekkel gyarapítsuk a településünket. 
Támogatom az együttműködési megállapodás megkötését. 
 
Riba László képviselő 
Feltétlenül indokolt együttműködni a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel, hiszen sokkal nagyobb 
rálátásuk van a projektekre mint nekünk. A kis települések nem rendelkeznek olyan 
apparátussal, akik folyamatosan figyelni tudnak minden pályázatot és a szakértők keresése 
sem jelent problémát. 
 
 
Madarász Dezső képviselő 
Támogatom a megállapodás megkötését az előzőekben a képviselők által is említett okokból 
kifolyólag. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Mivel kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a DDRFÜ Nonprofit Kft.-val való együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

33/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete DDRFÜ Nonprofit Kft.-val 
való együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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6.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa 2016. február 10-én 
tartott ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, melynek lényege, hogy Hencse 
település is csatlakozott a társuláshoz. A társulási megállapodás alapján valamennyi a 
társulásban érintett önkormányzat képviselő-testületének is jóvá kell hagyni a módosított 
társulási megállapodást. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az 
előterjesztés mellékeltét képezi. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Az írásbeli anyagot előzetesen megkaptuk, amely rendkívül terjedelmes. A társulás minden 
tagjának el kell fogadnia az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, amely immár 
kiegészül Hencse településsel is. Úgy gondolom, hogy nem kell megakadályozni a 
csatlakozás lehetőségét, ezért támogatom a javaslatot. 
 
Bodó Ferenc képviselő 
Egyetértek a polgármester asszonnyal és Madarász Dezső képviselőtársammal, támogatom a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

34/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadja a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
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7.)  Előterjesztés kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester  

 
Sütő Ervinné polgármester 
Bodrogon a Zsobrák Temetkezési Vállalkozás végezte a temető üzemeltetését. Hosszú évek 
óta az önkormányzat és a vállalkozás között kiváló kapcsolat alakult ki, folyamatosan 
tájékoztatják az önkormányzatot a temetőben történtekről. A lakosság részéről panasz nem 
merült fel ezért előzetesen egyeztettünk a folytatás lehetőségéről. A szerződés tervezetét 
valamennyi képviselő áttanulmányozhatta. Javasolom, hogy hosszabbítsuk meg az 
együttműködésünket a temetkezési vállalkozással. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A Zsobrák Temetkezési Vállalkozással tényleg kiváló a kapcsolat. Szakszerűen végzik a 
tevékenységüket, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy rendkívül kedvező díjakkal 
nyújtanak szolgáltatást. Támogatom a szerződés megkötését. 
 
Bodó Ferenc Képviselő 
A vállalkozók személyében korrekt embereket ismerhettünk meg és egyáltalán nem indokolt a 
váltás. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

35/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 éves 2016. január 1 – 2020. 
december 31. közötti határozott időtartamra Bodrog község köztemetőjének – 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő – üzemeltetésére a Zsobrák 
Temetkezési Vállalkozással köt szerződést 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
8.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése pályázat 
keretében a Bodrogi Művelődési Ház felújításához kapcsolódó pályázat 
benyújtására 

 Előadó: Sütő Ervinné polgármester 
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Sütő Ervinné polgármester 
A VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése pályázat keretében lehetőség nyílna a Művelődési Ház 
felújítására. Első körben fel kellene mérni az épületet és meghatározni, hogy melyek a 
legfontosabb felújítási célok. Ezen pályázat keretében a projekt teljes összegének 15%-át 
önerőből kell biztosítani, így alaposan át kell gondolni, hogy mekkora támogatásra adjuk be 
az igényünket. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben  
 
Bodó Ferenc képviselő 
A lehetőségeink korlátozottak, ám úgy gondolom, hogy ezen pályázat esetén reális esély lehet 
a sikeres szereplésre. A beadásnál figyelemmel kell lennünk az önerőre is, hiszen még a 15%-
os önerő is megterhelő Bodrog esetében. 
 
Madarász Dezső képviselő 
A Művelődési Házra ráférne a korszerűsítés, mind a külső hőszigetelés, mind pedig a 
nyílászárók cseréje. A jelen pályázati felhívás éppen az energiakorszerűsítésre helyezi a fő 
hangsúlyt, ezért a pályázatot be kell nyújtani. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztése pályázat keretében a Bodrogi Művelődési Ház 
felújításához kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

36/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése 
pályázati felhívás 1. célterülete (az állami vagy önkormányzati funkciót nem 
magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai 
korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata) keretében a Bodrog 
105/3 hrsz. (belterület) természetben 7439 Bodrog, Kossuth u. 81. sz. alatt 
található Bodrogi Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújt 
be. 
 
Bodrog Község Önkormányzata vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a kapott 
támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
Az új közbeszerzési törvény 2015. november 1-én lépett hatályba. A jelenlegi 
közbeszerzési szabályzatunk még a régi közbeszerzési törvény alapján készült. 
Figyelembe véve az idei évben kiírandó és már kiírt uniós pályázatokra feltétlenül 
szükséges a közbeszerzési szabályzatunk aktualizálása. 
 
Riba László képviselő 
Az új szabályzat elfogadásával lehetőség nyílik sikeres pályázat esetén a közbeszerzés 
lebonyolítására és nem kell kapkodni, hiszen minden törvény szerinti anyag már 
előzetesen az önkormányzat rendelkezésére áll. Javasolom a szabályzat elfogadását. 
 
Madarász Dezső képviselő 
Úgy gondolom, hogy nincs más lehetőségünk és minél hamarabb lépnünk kell, mert 
csak így lesz lehetőségünk sikeresen venni az akadályokat. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja Bodrog Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

37/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja 
 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.) Előterjesztés Bodrog Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előadó: Sütő Ervinné polgármester 

 
Sütő Ervinné polgármester 
A közbeszerzésekről szóló törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott szerint az 
ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett 
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közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 
közbeszerzési terv nyilvános. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni 
 
A 2016. évi közbeszerzési tervünkben a Művelődési Ház felújítása szerepel, abban az esetben 
ha másra is sikeresen pályázunk akkor szükséges az elfogadott közbeszerzési terv módosítása. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett ezért 
szavazásra bocsájtja Bodrog Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő 
 
Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 

38/2016 (III. 3.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Bodrog Község Önkormányzatának 2016. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Sütő Ervinné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11.) Egyebek 

Előadó: Sütő Ervinné polgármester  
 
Sütő Ervinné polgármester 
A mezőgazdasági startmunka program keretében 15 főre adtuk be a pályázatunkat, ám 
elképzelhető, hogy nem lesz annyi közmunkásunk, ezért a programot ismételten át kell 
dolgozni. Ez azzal járna, hogy csökkenne a bértámogatással együtt a dologi támogatás 
összege is. A közmunkások közül többen el tudtak helyezkedni a versenyszférában, amely 
örvendetes. Ha nem lesz elég jelentkező az alapvetően befolyásolhatja a program indulását is. 
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Madarász Dezső képviselő 
Ismételten javaslom üdvözlőtáblák elhelyezését. 
 
Sütő Ervinné polgármester 
El kell gondolkodni azon, hogy az üdvözlőtáblákon milyen feliratot helyezzünk el. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a javaslatát erre vonatkozóan, valamint el kell dönteni a 
kihelyezendő táblák méretét is. 
 
További napirendi pont nincs megköszönöm a megjelenést és az ülést bezárom.  
 

Kmf. 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


